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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringsla-
gen 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att ikraft-

trädandebestämmelsen i lagen om temporär 
ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringsla-
gen ändras så att Folkpensionsanstalten kan 
ersätta Studenternas hälsovårdsstiftelse för de 
kostnader som uppkommit mellan den 1 au-
gusti 2011 och den 31 juli 2015 av primär-
vården för de studerande som deltagit i för-
söket med en modell för hur studerandehäl-
sovården för yrkeshögskolestuderande ska 
organiseras. Samtidigt ska lagens giltighets-
tid förlängas så att lagen är i kraft till och 

med den 30 juni 2016. Syftet med proposi-
tionen är att möjliggöra att försöket med att 
organisera studerandehälsovården för yrkes-
högskolestuderandena vid Saimaan ammatti-
korkeakoulu och Seinäjoen ammattikorkea-
koulu enligt SHVS-modellen fortsätter i sin 
nuvarande omfattning till utgången av juli 
2015. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. Lagen avses träda i kraft 
den 1 januari 2014. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

Enligt 17 § i hälso- och sjukvårdslagen 
(1326/2010) ska den kommunala primärvår-
den ordna studerandehälsovårdstjänster för 
de studerande vid gymnasier, läroanstalter 
som ger grundläggande yrkesutbildning, 
högskolor och universitet i kommunen, obe-
roende av de studerandes hemvist. Studeran-
dehälsovården för studerande vid universitet 
och yrkeshögskolor kan med kommunens 
samtycke också ordnas på något annat sätt 
som Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården har godkänt. Till studeran-
dehälsovården hör också hälso- och sjukvår-
den under den tid den studerande deltar i ar-
betspraktik.  

Bestämmelser om vad som hör till stude-
randehälsovården finns i 17 § i hälso- och 
sjukvårdslagen. Enligt paragrafen hör till 
studerandehälsovården 1) att främja en sund 
och trygg studiemiljö på läroanstalten och 
främja välbefinnandet bland de studerande 
samt att följa upp detta med tre års mellan-
rum, 2) att följa och främja de studerandes 
hälsa, välbefinnande och studieförmåga, vil-
ket omfattar två periodiska hälsoundersök-
ningar för gymnasieelever och studerande i 
yrkesläroanstalt och hälsoundersökningar för 
alla studerande efter individuellt behov, 3) att 
ordna hälso- och sjukvårdstjänster för stude-
rande, vilka inbegriper tjänster inom mental-
vårdsarbete och alkohol- och drogarbete, 
främjande av den sexuella hälsan och mun- 
och tandvård, och 4) att i ett tidigt stadium 
identifiera behovet av särskilt stöd eller un-
dersökningar hos studerande och att stödja de 
studerande och vid behov hänvisa dem till yt-
terligare undersökningar eller fortsatt vård. 
Närmare bestämmelser om vad som hör till 
studerandehälsovården finns i statsrådets för-
ordning om rådgivningsverksamhet, skol- 
och studerandehälsovård samt förebyggande 
mun- och tandvård för barn och unga 
(338/2011).  

Med stöd av 17 § i hälso- och sjukvårdsla-
gen tillhandahåller Studenternas hälsovårds-

stiftelse (nedan SHVS) för högskoleorternas 
räkning lagstadgade studerandehälsovårds-
tjänster för universitetsstuderande. SHVS har 
med alla universitetsorter ingått avtal om till-
handahållande av tjänster. Innehållet i avtals-
grunden har godkänts av Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården. 

Grundexamensstuderande vid ett universi-
tet betalar i samband med studentkårens ob-
ligatoriska medlemsavgift en hälsovårdsav-
gift som ger dem rätt att använda SHVS 
tjänster. Enligt 46 § i universitetslagen 
(558/2009) hör alla studerande vid ett univer-
sitet som har antagits för att studera för lägre 
eller högre högskoleexamen, med undantag 
av studerande som deltar i uppdragsutbild-
ning, till studentkåren. Till studentkårens sär-
skilda uppgifter hör bl.a. att vid behov delta i 
fullgörandet av de uppgifter i anknytning till 
primärvården för studerande som det före-
skrivs om i 17 § i hälso- och sjukvårdslagen 
och 13 kap. 11—14 § i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004). Utgifterna för verksamhet som 
är förenlig med studentkårens syfte och upp-
gifter betalas med inkomsterna av studentkå-
rens egendom och verksamhet samt med den 
medlemsavgift som studentkåren har rätt att 
påföra studentkårens medlemmar. Det är 
möjligt att anordna primärvården för univer-
sitetsstuderande som en SHVS-tjänst tack 
vare det automatiska medlemskap i student-
kårerna och den rätt att påföra en medlems-
avgift som anges i universitetslagen.  

Enligt 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen 
kan Folkpensionsanstalten till SHVS betala 
en skälig ersättning för kostnaderna för den 
primärvård stiftelsen anordnar. Med primär-
vård avses verksamhet som är nödvändig 
med tanke på främjande av de studerandes 
hälsa samt förebyggande och behandling av 
sjukdomar, tjänster inom öppenvård på all-
män- och specialläkarnivå, mentalvårdsarbe-
te samt mun- och tandvård med undantag av 
kostnader för regleringsvård samt protetiska 
och tandtekniska åtgärder.   

En förutsättning för erhållande av ersätt-
ning är att bedömningen av vårdbehovet 
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grundar sig på en verksamhetsmodell som 
uppfyller tillräckliga kvalitetskriterier och 
som producerar uppgifter om uppföljning 
och bedömning av de kostnader som upp-
kommit och de tjänster som producerats samt 
deras effektivitet. 

I 13 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen före-
skrivs om godtagbara kostnader, som är de 
nödvändiga och skäliga drifts- och anlägg-
ningskostnader som föranleds av primärvård 
för studerande då stiftelsen har anordnat 
tjänsterna vid en egen hälsostation eller mot-
svarande avgifter och arvoden som en servi-
ceproducent eller yrkesutövare som har rätt 
att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster 
tar ut. Enligt 13 kap. 13 § i sjukförsäkrings-
lagen betalas ersättning på basis av ett kalky-
lerat maximibelopp per studerande för de 
kostnader som föranletts av användningen av 
sådana resurser som behövs för att verksam-
heten ska kunna genomföras. Bestämmelser 
om Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgif-
ter och granska stiftelsens verksamhet och 
bokföring finns i 13 kap. 14 § i lagen. Para-
grafen innehåller också ett bemyndigande att 
genom förordning av statsrådet utfärda när-
mare bestämmelser om fastställandet av er-
sättningen, godtagbara kostnader, nödvändi-
ga resursfaktorer, fastställandet av maximi-
beloppet per studerande samt ersättningsför-
farandet.  

I statsrådets förordning om fastställande av 
det kalkylerade maximibelopp för ersättning 
för företagshälsovården som avses i sjukför-
säkringslagen (1338/2004) finns det allmän-
na bestämmelser om universitetsstuderandes 
hälsovård, bestämmelser om nödvändiga re-
sursfaktorer, godtagbara kostnader, ansökan 
om och fastställande av ersättning samt om 
betalning av ersättning. 

Enligt 2 kap. 4 § i ovannämnda förordning 
ska SHVS före den 15 september som före-
går räkenskapsperioden till Folkpensionsan-
stalten lämna de uppgifter som behövs för 
fastställande av det kalkylerade maximibe-
loppet per studerande i enlighet med särskil-
da anvisningar. Folkpensionsanstalten be-
kräftar inom två månader efter att ansök-
ningstiden löpt ut det kalkylerade maximibe-
loppet per studerande; vid fastställande av 
beloppet beaktas de hälsovårdsutgifter som 
föregående år omfattats av ersättningen och 

den uppskattade utvecklingen av dem samt 
de förändringar som i fråga om resurserna 
behövs för utvecklande av serviceproduktio-
nen. Det kalkylerade maximibeloppet per 
studerande bestäms i samband med behand-
lingen av ansökan om förskott genom att de 
godtagbara kostnaderna för den i ansökan av-
sedda räkenskapsperioden divideras med det 
antal studerande som avses i 13 kap. 13 § i 
sjukförsäkringslagen. SHVS ska ansöka om 
slutlig ersättning för räkenskaps- och verk-
samhetsperioden senast den 30 april. Vid an-
sökan om slutlig ersättning ska SHVS lägga 
fram en utredning om stiftelsens verksamhet 
och utgifter baserad på bokföringen enligt de 
särskilda anvisningar som Folkpensionsan-
stalten meddelat. Folkpensionsanstalten ska 
meddela stiftelsen beslutet om den slutliga 
ersättningen senast den 30 juni. 

Enligt 13 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen 
är den slutliga totala ersättningen det kalkyle-
rade maximibeloppet per studerande multi-
plicerat med antalet studerande, dock högst 
63 procent av den totala finansieringen för 
stiftelsens räkenskaps- och verksamhetsperi-
od. Vid beräknandet av den slutliga totala er-
sättningen avses med antal studerande det an-
tal studerande som uppgetts i ansökan om 
förskottsersättning för räkenskapsperioden 
och som har betalat hälsovårdsavgiften.  

Folkpensionsanstalten betalar i början av 
varje månad till stiftelsen en förskottsavgift 
som baserar sig på beslutet om förskott. För-
skottsavgiften betalas varje månad till ett be-
lopp som beräknas räcka för de utgifter som 
ska betalas samma månad enligt stiftelsens 
likviditetsplan. Om de förskott som betalats 
varje månad är större än den slutliga ersätt-
ning som betalas på basis av den verksamhet 
som ägt rum och bokföringen, ska SHVS re-
turnera det överbetalda beloppet till Folkpen-
sionsanstalten före utgången av juni. 

Ersättning kan betalas för kostnaderna för 
primärvården för studerande vid de universi-
tet som räknas upp i 1 § i universitetslagen. 

SHVS verksamhet finansieras med de årli-
ga hälsovårdsavgifter och de besöksavgifter 
för tandläkarbesök som de studerande beta-
lar, samt med ersättningar från Folkpensions-
anstalten och ett allmänt understöd som beta-
las av universitetsorterna. För hyresutgifter 
för lokaler får stiftelsen verksamhetsunder-
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stöd som beviljas av undervisnings- och kul-
turministeriet via statsbudgeten. 

År 2012 var de olika finansiärernas andelar 
av SHVS totala omkostnader efter den er-
sättning Folkpensionsanstalten betalat föl-
jande (inbegripet försöket med en modell för 
hur studerandehälsovården för yrkeshögsko-
lestuderande ska organiseras): Folkpensions-
anstalten 57,9 procent, de studerande 19,3 
procent, universitetsorterna och yrkeshögsko-
leorterna där verksamheten ordnas 12,1 pro-
cent, undervisnings- och kulturministeriet 
och social- och hälsovårdsministeriet 9,9 
procent och övriga 0,8 procent. I fråga om 
enbart studerandehälsovården för universi-
tetsstuderande var finansieringsandelarna 
2012 följande: Folkpensionsanstalten 58,4 
procent, de studerande 19,5 procent, univer-
sitetsorterna 11,5 procent, undervisnings- och 
kulturministeriet 9,8 procent och övriga 0,8 
procent. 

År 2009 utredde en arbetsgrupp som till-
satts av social- och hälsovårdsministeriet 
kostnaderna för och sättet att ordna studeran-
dehälsovårdstjänster för de studerande vid 
yrkeshögskolor och inom yrkesutbildning på 
andra stadiet. Arbetsgruppen föreslog att stu-
derandehälsovårdstjänsterna för yrkeshög-
skolestuderande i första hand skulle ordnas 
enligt SHVS-modellen, varvid SHVS skulle 
tillhandahålla studerandehälsovårdstjänster 
för yrkeshögskolestuderande på basis av av-
tal mellan de kommuner där läroanstalterna 
är belägna och SHVS. Utifrån arbetsgrup-
pens förslag inleddes 2011 ett treårigt för-
söksprojekt där studerandehälsovården för 
yrkeshögskolestuderande organiseras enligt 
SHVS-modellen. Projektet inleddes på två 
försöksorter och pågår till utgången av den 
31 juli 2014.  

SHVS har med stöd av 17 § i hälso- och 
sjukvårdslagen ingått avtal med försöksorter-
na om tillhandahållande av hälsovårdstjänster 
för de studerande som deltar i försöket med 
en modell för hur studerandehälsovården för 
studerande vid en utbildning som leder till 
examen vid Saimaan ammattikorkeakoulu el-
ler Seinäjoen ammattikorkeakoulu ska orga-
niseras. Försöksorter är kommunerna där lä-
roanstalterna eller deras filialer är belägna. 
Vad gäller de studerande vid Saimaan am-
mattikorkeakoulu är försöksorterna Villman-

strand från och med den 1 augusti 2011 och 
Imatra från ingången av 2013. Vad gäller de 
studerande vid Seinäjoen ammattikorkeakou-
lu är försöksorterna Seinäjoki från och med 
den 1 september 2011 och Ilmajoki, Kauha-
joki, Kurikka och Etseri från ingången av 
2012. I fråga om försöksorterna fanns det i 
Villmanstrand redan en SHVS-
hälsovårdsenhet och i Seinäjoki inledde 
SHVS verksamhet. Enligt gällande lagstift-
ning avslutas försöket på alla försöksorter 
den 31 juli 2014. 

Studerande vid andra yrkeshögskolor om-
fattas inte av SHVS verksamhet, utan deras 
studerandehälsovård ordnas via hälsovårds-
centralerna på de orter där läroanstalterna är 
belägna. 

En kommun som deltar i försöket med en 
modell för hur studerandehälsovården för yr-
keshögskolestuderande ska organiseras beta-
lar ett på kommunavtalet baserat verksam-
hetsunderstöd till SHVS per studerande för 
alla de studerande vid en utbildning som le-
der till examen vid en yrkeshögskoleenhet 
som är belägen i kommunen i fråga. Dessut-
om betalar kommunen till SHVS för de stu-
derande som inte betalat den frivilliga hälso-
vårdsavgiften såsom extra verksamhetsun-
derstöd en andel som motsvarar studerande-
nas hälsovårdsavgift. 

SHVS tillhandahåller på försöksorterna för 
de yrkeshögskolestuderande som har betalat 
den frivilliga hälsovårdsavgiften primär-
vårdstjänster som motsvarar universitetsstu-
derandetjänsterna. Hälsovårdsavgiften kan 
betalas per termin eller för ett läsår åt gång-
en. Yrkeshögskolestuderandena har inte 
samma skyldighet som universitetsstuderan-
dena att höra till en sammanslutning av det 
slag som studentkåren, och således kan en 
obligatorisk hälsovårdsavgift inte tas ut hos 
yrkeshögskolestuderande utan särskild lag-
stiftning. Försöksorterna har förbundit sig att 
under försökstiden ordna tjänsterna på något 
annat sätt för de studerande vid Saimaan 
ammattikorkeakoulu och Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu som inte har betalat den frivilli-
ga hälsovårdsavgift som ger dem rätt att anli-
ta SHVS tjänster. 

Av de studerande vid Saimaan ammatti-
korkeakoulus enhet i Villmanstrand som hör 
till målgruppen för försöket betalade 52 pro-
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cent hälsovårdsavgiften vårterminen 2013. 
Av de studerande vid filialen i Imatra som 
hör till målgruppen för försöket betalade 32 
procent hälsovårdsavgiften. 

Av de studerande vid Seinäjoen ammatti-
korkeakoulu som hör till målgruppen betala-
de 38 procent hälsovårdsavgiften vårtermi-
nen 2013. Inbegripet de orter där filialerna är 
belägna hade 32 procent av studerandena be-
talat hälsovårdsavgiften. 

Genom lagen om temporär ändring av 
13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen 
(911/2011) har det till 13 kap. 11 § i sjukför-
säkringslagen fogats ett 3 mom. som gäller 
temporärt. Enligt momentet kan Folkpen-
sionsanstalten till SHVS betala ersättning 
även för kostnaderna för primärvården för de 
studerande vid Saimaan ammattikorkeakoulu 
och Seinäjoen ammattikorkeakoulu som, på 
basis av ett avtal som kommunen eller en 
samkommun som svarar för den kommunala 
primärvården och SHVS har ingått med stöd 
av 17 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, 
deltar i försöket med en modell för hur stude-
randehälsovården för yrkeshögskolestude-
rande ska organiseras. Bestämmelsen gäller 
temporärt från och med den 1 augusti 2011 
till och med den 30 juni 2015. 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjuk-
försäkringslagen kan ersättning betalas för de 
kostnader som uppkommit mellan den 1 au-
gusti 2011 och den 31 juli 2014 för primär-
vården för de studerande som deltagit i för-
söket med en modell för hur studerandehäl-
sovården ska organiseras. Ersättning betalas 
för de studerande vid en utbildning som leder 
till examen vid Saimaan ammattikorkeakoulu 
eller Seinäjoen ammattikorkeakoulu och vil-
ka har betalat den frivilliga hälsovårdsavgif-
ten och därmed fått rätt att utnyttja SHVS 
tjänster. 

Enligt 2 kap. 4 § 6 mom. som temporärt 
fogats till statsrådets förordning om faststäl-
lande av det kalkylerade maximibelopp för 
ersättning för företagshälsovården som avses 
i sjukförsäkringslagen ska kostnaderna för 
försöket med en modell för hur studerande-
hälsovården för yrkeshögskolestuderande ska 
organiseras specificeras i ansökan om för-
skott och i den slutliga ansökan i enlighet 
med Folkpensionsanstaltens anvisningar om 

kostnaderna för universitetsstuderande. 
Kostnaderna för universitetsstuderandes häl-
sovård och försöket med en modell för hur 
studerandehälsovården för yrkeshögskolestu-
derande ska organiseras samt den verksamhet 
som bedrivits med dessa ska kunna utredas 
separat. 

Finansieringen av försöket med en modell 
för hur studerandehälsovården för yrkeshög-
skolestuderande ska organiseras sker genom 
de frivilliga hälsovårdsavgifter och de be-
söksavgifter för tandläkarbesök som de stu-
derande som deltar i försöket betalar, den er-
sättning som Folkpensionsanstalten betalar 
och de verksamhetsunderstöd och extra verk-
samhetsunderstöd som försöksorterna beta-
lar. Social- och hälsovårdsministeriet ersätter 
SHVS för kostnaderna för att inleda försöket 
och hyreskostnaderna för lokaler med anslag 
under moment 33.03.63, Vissa specialpro-
jekt. År 2012 var de olika finansiärernas an-
delar av kostnaderna för försöket efter den 
ersättning Folkpensionsanstalten betalat föl-
jande: Folkpensionsanstalten 43,5 procent, de 
studerande 13,0 procent, försöksorterna 31,6 
procent och social- och hälsovårdsministeriet 
11,9 procent.  

Den arbetsgrupp som social- och hälso-
vårdsministeriet tillsatte den 3 december 
2010 styr och följer genomförandet av försö-
ket där SHVS-modellen tillämpas på yrkes-
högskolestuderande (STM107:00/2010). 
Styr- och uppföljningsgruppen ska med hjälp 
av försöket utreda om SHVS-modellen läm-
par sig för att ordna studerandehälsovården 
för yrkeshögskolestuderande samt att utifrån 
slutbedömningen framföra förslag till fortsat-
ta åtgärder. Styr- och uppföljningsgruppens 
mandattid upphör i december 2015. 
 
2  Föreslagna ändringar 

Ett centralt mål för försöket med en modell 
för hur studerandehälsovården för yrkeshög-
skolestuderande ska organiseras är att utreda 
och utvärdera om SHVS verksamhetsmodell 
lämpar sig för yrkeshögskolestuderandes häl-
so- och sjukvård. Detta kräver att försöksor-
terna, yrkeshögskolorna och SHVS för egen 
del tar fram de uppgifter som behövs vid ut-
värderingen av försöket. Syftet med utvärde-
ringen är att få uppgifter om tillgången på 
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och användningen av hälsovårdstjänsterna 
samt verksamhets- och vårdpraxis ur de stu-
derandes, kommunernas och SHVS synvin-
kel. Uppgifter behövs om kostnaderna för 
försöket jämfört med kostnaderna för den 
studerandehälsovård som kommunen ordnar 
och kostnaderna för studerandehälsovården 
för universitetsstuderande. Jämförelsemateri-
al behövs om hur de studerande som betalat 
hälsovårdsavgiften utnyttjar tjänsterna jäm-
fört med de studerande som inte betalat samt 
om hur yrkeshögskolestuderandena och uni-
versitetsstuderandena utnyttjar tjänsterna. 
Utöver försöksorterna har det i utvärderingen 
även tagits med jämförelseorter (Tavastehus 
och Kuopio). Syftet med utvärderingen är att 
få uppgifter som grund för förslagen till fort-
satta åtgärder från den styr- och uppfölj-
ningsgrupp som social- och hälsovårdsmini-
steriet tillsatt och för att utveckla studerande-
hälsovården för yrkeshögskolestuderande. 

Enligt styr- och uppföljningsgruppens halv-
tidsutvärdering har genomförandet av försö-
ket redan producerat uppgifter utifrån vilka 
det är möjligt att utvärdera om SHVS-
modellen lämpar sig för studerandehälsovår-
den för yrkeshögskolestuderande samt de 
fortsatta åtgärder som behövs. Enligt halv-
tidsutvärderingen lämpar sig SHVS-
modellen sett ur yrkeshögskolestuderande-
nas, kommunernas och SHVS synvinkel för 
genomförandet av studerandehälsovården för 
yrkeshögskolestuderande. 

I försöket med SHVS-modellen är det fri-
villigt för de studerande som hör till mål-
gruppen för försöket att betala hälsovårdsav-
giften, och endast en del av studerandena har 
betalat hälsovårdsavgiften. I försöket genom-
förs således inte till fullo SHVS-modellens 
princip av försäkringskaraktär, enligt vilken 
hälsovårdsavgiften för studerandehälsovårds-
tjänsterna ska betalas oberoende av om tjäns-
terna används eller inte. 

Att SHVS-modellen vad gäller studerande-
hälsovården för yrkeshögskolestuderande ut-
vidgas så att den blir riksomfattande och att 
den görs permanent förutsätter en utredning 
av finansieringen och nödvändiga lagstift-
ningsändringar för att utarbeta bestämmelser 
om en obligatorisk hälsovårdsavgift för yr-
keshögskolestuderande. Att SHVS-modellen 
utvidgas så att den blir riksomfattande förut-

sätter betydande resurser vad gäller personal 
och lokaler av tjänsteproducenten samt att de 
strukturella ändringarna i yrkeshögskolenät-
verket och servicestrukturreformen inom so-
cial- och hälsovården beaktas. Det är således 
inte möjligt att utvidga och permanenta mo-
dellen innan den nuvarande tidsfristen för 
försöket löper ut. 

Enligt gällande lagstiftning avslutas försö-
ket den 31 juli 2014. Det är inte ändamålsen-
ligt att försöket avslutas och verksamheten 
upphör på försöksorterna innan det har beslu-
tats om SHVS-modellen ska tas i bruk i hela 
landet inom studerandehälsovården för yr-
keshögskolestuderande.  

Det föreslås att försöket fortsätter i sin nu-
varande omfattning inom studerandehälso-
vården för studerande vid Saimaan ammatti-
korkeakoulu och Seinäjoen ammattikorkea-
koulu till och med den 31 juli 2015. 

För att försöket ska kunna fortsätta i sin 
nuvarande omfattning till utgången av juli 
2015, föreslås det att ikraftträdandebestäm-
melsen i lagen om temporär ändring av 13 
kap. 11 § i sjukförsäkringslagen ändras så att 
ersättning kan betalas för de kostnader som 
uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och 
den 31 juli 2015 av primärvården för de stu-
derande som deltagit i försöket med en mo-
dell för hur studerandehälsovården ska orga-
niseras. 

SHVS ska tillhandahålla studerandehälso-
vårdstjänster för yrkeshögskolestuderande på 
försöksorterna inom ramen för försöket högst 
till slutet av vårterminen 2015. SHVS ska an-
söka om den slutliga totala ersättningen för 
räkenskapsperioden 2015 senast den 30 april 
2016. Folkpensionsanstalten ska fatta beslut 
senast den 30 juni 2016. Det föreslås därför 
att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om 
temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukför-
säkringslagen ändras så att lagen gäller till 
och med den 30 juni 2016. 

Lagförslaget innehåller inga ändringar i sak 
vad gäller den verksamhet som ersätts. Ge-
nom lagförslaget förlängs giltighetstiden för 
lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i 
sjukförsäkringslagen. Grundlagsutskottet 
lämnade ett utlåtande (GrUU 2/2011 rd) om 
regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om temporär ändring av 
13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (RP 
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8/2011 rd). Enligt grundlagsutskottets utlå-
tande kunde lagförslaget behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Ersättningarna för studerandehälsovård till 
SHVS betalas ur Folkpensionsanstaltens 
sjukförsäkringsfonds sjukvårdsförsäkring, 
som till hälften finansieras med statsmedel 
och till hälften med de försäkrades, dvs. ar-
betstagarnas, företagarnas och förmånstagar-
nas sjukvårdspremie. 

Det föreslås att försöket ska fortsätta i sin 
nuvarande omfattning till och med den 
31 juli 2015. En fortsättning på försöket ökar 
utgifterna för sjukvårdsförsäkringen med 
400 000 euro 2014 och 400 000 euro 2015, 
varav statens andel uppgår till 200 000 euro 
2014 och 200 000 euro 2015. 

Att försöket fortsätter har ingen större be-
tydelse för sjukförsäkringens sjukvårdspre-
mie, eftersom dess andel av sjukvårdsförsäk-
ringens utgifter är liten. 

Kostnaderna för att inleda försöket och hy-
reskostnaderna för lokaler betalas med anslag 
under moment 33.03.63, Vissa specialpro-
jekt. I social- och hälsovårdsministeriets 
verksamhetsplan för 2011 har det reserverats 
sammanlagt 750 000 euro för kostnaderna för 
att inleda projektet och hyra lokaler samt öv-
riga projektkostnader 2011—2013. I budget-
propositionen för 2014 föreslås det att man 
2014 ska bevilja 100 000 euro av den del av 
de 750 000 euro som inte används för projek-
tet under moment 33.03.63, Vissa specialpro-

jekt. Ersättningen av kostnaderna för hyra av 
lokaler och övriga projektkostnader 2015 be-
handlas i samband med beredningen av bud-
getpropositionen för 2015. 

I övrigt finansieras fortsättningen av försö-
ket med de frivilliga hälsovårdsavgifter och 
de besöksavgifter för tandläkarbesök som tas 
ut hos de studerande samt med kommunernas 
verksamhetsunderstöd och extra verksam-
hetsunderstöd. Propositionen har inga konse-
kvenser för den statsandel som betalas till 
kommunerna för ordnande av basservice.  
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med styr- 
och uppföljningsgruppen för försöket där 
SHVS-modellen tillämpas på yrkeshögskole-
studerande.  
 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
 
6  Ikraftträdande  

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i 
sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukför-

säkringslagen (911/2011) som följer: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 
och gäller till och med den 30 juni 2016. 

Denna lag tillämpas på de kostnader som 
uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och 
den 31 juli 2015 av primärvården för de stu-

derande som deltagit i försöket med en mo-
dell för hur studerandehälsovården för yrkes-
högskolestuderande ska organiseras. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

 
————— 

 
Helsingfors den 16 september 2013 

 
 
 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i 
sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukför-

säkringslagen (911/2011) som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 
och gäller till och med den 30 juni 2015. 

Denna lag tillämpas på de kostnader som 
uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och 
den 31 juli 2014 för primärvården för de stu-
derande som deltagit i försöket med en mo-
dell för hur studerandehälsovården för yrkes-
högskolestuderande ska organiseras. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011 
och gäller till och med den 30 juni 2016. 

Denna lag tillämpas på de kostnader som 
uppkommit mellan den 1 augusti 2011 och 
den 31 juli 2015 av primärvården för de stu-
derande som deltagit i försöket med en mo-
dell för hur studerandehälsovården för yrkes-
högskolestuderande ska organiseras. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
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